
 

 
Poängnyckel 

 
 
 

Reviderad 2013-12-16 
 

 

1 
 

Poängnyckel för lägsta poängomfattning för ämnen inom äldre 
lärarexamina  

I 2 kap. 48 § första stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare (behörighetsförordningen) anges följande: 
 

En lärare eller förskollärare som före den 1 juli 2011 har avlagt behörighetsgivande ex-
amen är behörig att undervisa som lärare i ett eller flera ämnen utöver vad som följer 
av övriga bestämmelser i detta kapitel, om 
 

1. han eller hon före den 1 december 2013 har kompletterat sin behörighetsgi-
vande examen med fullgjord högskoleutbildning i detta eller dessa ämnen, 

2. högskoleutbildningen hade en omfattning i varje ämne som minst motsvarar 
den lägsta omfattning som kan anses ha krävts för ämnet i någon av de lärar-
examina som är äldre än en sådan behörighetsgivande examen som anges i bi-
laga 2 till högskoleförordningen (1993:100), dock inte äldre än en behörighets-
givande examen som kunde avläggas den 1 juli 1968, och 

3. han eller hon genom högskoleutbildningen har fått sådana ämneskunskaper i 
vart och ett av detta eller dessa ämnen som i huvudsak kan anses ha krävts för 
den lärarexamen som avses i 2. 

 
Poängnyckeln anger Skolverkets bedömning av vad som ansetts utgöra en lägsta omfatt-
ning för ämnen inom äldre examina i enlighet med punkten 2 utan att kravet på ämnes-
kunskap i punkten 3 åsidosätts. 
 
Skolverket kommer använda poängnyckeln för samtliga studier som fullgjorts innan den  
1 december 2013 förutsatt att den sökande har avlagt en behörighetsgivande examen före 
den 1 juli 2011 samt yrkat på behörighet. Gränserna i poängnyckeln anges i högskolepo-
äng. 

 

Ämne 1-3 4-6 7-9 GY 

Bild 7,5 10 30 60 

Biologi 5 7,5 30 60 

Dansämnen - - - 60 

Engelska 7,5 15 30 60 

Filosofi - - - 60 

Fysik 5 7,5 30 60 
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Företagsekonomi - - - 60 

Geografi 5 7,5 30 60 

Grekiska - - - 60 

Hem- och konsumentkunskap 7,5 7,5 30 - 

Historia 5 7,5 30 60 

Idrott och hälsa 7,5 10 30 60 

Juridik - - - 60 

Kemi 5 7,5 30 60 

Latin - - - 60 

Matematik 15 15 30 60 

Moderna språk 7,5 15 30 60 

Modersmål 30 30 30 30 

Musik 7,5 10 30 60 

Naturkunskap - - - 60 

NO och teknik 15 30 - - 

Psykologi - - - 60 

Religionskunskap 5 7,5 30 60 

Samhällskunskap 5 7,5 30 60 

Slöjd 7,5 10 30 - 

SO 15 30 - - 

Svenska 15 15 60 90 

Svenska som andraspråk 7,5 15 30 60 

Teater - - - 60 

Teckenspråk - - - 60 

Teknik 5 7,5 30 60 
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Generella grunder för poänggränser 
 
 

1-3 Grundas på uträknade snittpoäng för ämnet inom lågstadielärarexamina. 

4-6 Grundas på snittpoäng för ämnet inom mellanstadielärarexamina. 

7-9 Grundas på poängkravet för stödämnen inom ämneslärarexamina.
 1

 

GY Grundas på minsta poängkravet för ett undervisningsämne i en tvåämnes-

tjänst i gymnasieskolan.
 2

 

 
 
Särskilda poänggränser 
 

Svenska 

Poänggränserna för ämnet svenska i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan har 

utbildningshistoriskt varit högre än för övriga ämnen. Detta återspeglas bl.a. i stycke 3 

punkt 16.1.1 bilaga 1 samt stycke 4 punkt 152.1.1 bilaga 2 till den nu upphävda skol-

förordningen (1971:235).  

 

NO och teknik samt SO (som block) 

Poänggränserna för naturorienterande ämnen och teknik samt samhällsorienterande 

ämnen i grundskolans årskurs 1-3 grundas på kraven inom grundskollärarexamina in-

riktade mot undervisning i grundskolans årskurs 1-7. Dessa står redovisade i utbild-

ningsplan för grundskollärarlinjen beslutad av Universitets- och högskoleämbetet den 

31 maj 1988. 

 

Svenska som andraspråk och moderna språk 

Poänggränserna för ämnena svenska som andraspråk och moderna språk i grundskolans 

årskurs 1-3 och 4-6 grundas på snittpoäng för ämnet engelska inom låg- respektive 

mellanstadielärarexamina. Ämnena ingick traditionellt sett inte i dessa utbildningar, 

men poänggränsen för ämnet engelska har ansetts kunna utgöra en rimlig motsvarighet. 

 

Hem- och konsumentkunskap 

Poänggränserna för ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 4-6 är 

lägre än övriga praktisk-estetiska ämnen då det inom mellanstadielärarexamina lästes 

som en del av samhälls- och naturorienterande ämnen. Detta anges bl.a. i utbildnings-

plan för mellanstadielärarlinjen beslutad av Universitets- och högskoleämbetet den 21 

augusti 1984.  

 

                                                 
1 Exempelvis utbildningsplan för ämneslärarlinjen bestämd av UHÄ 1978-08-09 samt bilaga 1 till den nu 
upphävda skolförordningen (1971:235). 
2 Exempelvis utbildningsplan för ämneslärarlinjen bestämd av UHÄ 1978-08-09 samt bilaga 2 till den nu 
upphävda skolförordningen (1971:235). 
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Särskilda kombinationer och krav för ämneslärare i gymnasieskolan 

Poängkraven för vissa tjänster i gymnasieskolan justerades om ämnen lästes i särskilda 

kombinationer. Kombinationer för treämnestjänster utgör ett exempel på detta. Om 90 

högskolepoäng samhällskunskap kombinerades med 60 högskolepoäng psykologi 

kunde behörighet i ämnet sociologi i gymnasieskolan ges grundat på endast 30 högsko-

lepoäng. Vidare kunde en kombination av ämnena biologi, fysik, geovetenskap eller 

geografi samlat ge behörighet i ämnet naturkunskap. Dessa och andra särskilda kombi-

nationer anges bl.a. i punkt 152.1.1 bilaga 2 till den nu upphävda skolförordningen 

(1971:235). 

 

Skolverket kommer i förekommande fall av särskilda ämneskombinationer att tillämpa 

skolförordningen som utgångspunkt. 


